Skjut upp skatten – få mer pengar över
Skogsägarna kan bli bättre på att använda möjligheterna att skjuta upp skatt. Den som
tänker igenom ekonomin inför avverkningen kan få mer pengar över. Det menar Helena
Löthgren som är redovisningsexpert och själv skogsägare.
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Det är en riktigt regnig aprildag när Helena Löthgren tar emot på Oskarsvik i
Bergsmanshyttan utanför Nora. Här växte hon upp och sedan 2004 äger hon gårdens 365
hektar produktiv skogsmark vid sidan av sitt jobb som kontorschef på LRF Konsult.
– Skogen är inte mitt levebröd. Jag återinvesterar det mesta för jag vill ha en välskött skog,
säger Helena Löthgren, när vi kör en sväng på en av hennes skogsbilvägar.

”Roligt med skogsbevattningsfrågor”
Hon var tidigare hälftenägare tillsammans med sin make. De kompletterade varandra på så vis
att han var en skogsman och hon kunde ekonomi. Men från det att hon blev änka 2009 fattar
hon alla beslut om skogen själv.
– Jag bedriver skogsbruket ganska traditionellt och gör inte mycket praktiskt själv, men jag
tycker att det är roligt med skogsbeskattningsfrågor. Där kan man göra så mycket, säger
Helena Löthgren.
I jobbet som kontorschef LRF Konsult i Lindesberg träffar hon varje år kunder som har en
vag kännedom om vad som händer när skogen ger inkomster. Det finns sällanhuggare som
inte ens vet att de måste betala skatt.
– Man kan ändå säga att när de väl kommer till oss, då har de redan tagit ett stort steg i rätt
riktning, säger Helena Löthgren.

”Riskerar att bita sig i svansen”
Hon tycker att det är viktigt att betala skatt. Men det är lätt att betala väldigt mycket skatt för
den som inte utnyttjar sin rätt att skjuta upp den. Det handlar om helt legitima sätt att fördela
inkomst och skatt över flera år.
– Många skogsägare är dåliga på att sköta sin skogsekonomi och riskerar då att bita sig i
svansen, säger Helena Löthgren.
Det kanske mest kända sättet är skogskontot, där man kan sätta in 60 procent av
avverkningsrätten. En enkel procedur för dem med stora likvida medel, som inte behövs i
verksamheten kortsiktigt.
Skogsavdraget är en annat ofta använd metod för att skjuta upp skatt. Där kan man yrka
avdrag på försäljning av avverkningsrätt eller skogsprodukter för upp till 50 procent av
skogens anskaffningsvärde. Istället skattar man när fastigheten sen säljs.

Däremot är kunskaperna sämre om att avsätta 30 procent av inkomsterna i periodiseringsfond
i sex år och i expansionsfond med 27 procents beskattning. Likaså möjligheten ta ut pengar
från företaget genom räntefördelning, som räknas ut genom att räkna tillgångar minus skulder.
– Räntefördelningen byggs upp under flera år, men ofta har folk inget
räntefördelningsunderlag, säger Helena Löthgren.

”Mycket kan hända på tre år”
Ett annat råd hon brukar ge är att upprätta en avbetalningsplan på en avverkningsrätt på två
eller max tre år. Inte mer.
– Mycket kan hända på tre år. I värsta fall kan bolaget som du gjort affärer med gå i konkurs,
säger Helena Löthgren.
Det viktigaste är att tänka igenom sin situation noga inför en avverkning. Enstaka stora uttag
kräver större varsamhet. Hur kommer den stora inkomsten att bli beskattad? Hur mycket har
man råd att avvara på ett skogskonto?
– Själv försöker jag hugga jämnt fördelat, lite varje år, säger Helena Löthgren.
FAKTA: Helenas tre tips för bättre ekonomi i skogen
– Se över din skattemässiga situation innan du börjar din avverkning, när det gäller
skogsavdrag, underskott och räntefördelningsunderlag.
– Tänk igenom din likviditet. Kan du avvara pengarna på ett skogskonto eller behöver du dem
i verksamheten eller privat?
– Fördela inkomsten på flera år om det är möjligt.

